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Какво е RMTi  

Ритмични Движения 
Обучение  (RMT) е 
програма за интегриране 
на рефлекси, базирана на 
движения и други 
дейности, които 
репликират нашите най-
ранни двигателни модели, 
за да установим, укрепим 
и затвърдим основите на 
стойката, зрелостта на 
централната нервна 
система (CNS), 
вестибуларната функция, 
сензорната преработка, 
паметта, ученето, 
емоциите и поведението 

Какво прави RMTi 

- интегрира рефлекси  

- Изгражда невронни 
пътища  

- Създава постурални 
основи  

- Стимулира сетивата  

РИТМИЧНИ ДВИЖЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ

Какво е RMTi за 
Училищна Готовност ? 
Използвайки Ритмични Движения и Рефлексни 
Модели с групи от деца
Целта на този RMTi Училищна Готовност семинар е 
да разгледа движението и развитието, особено в 
предучилищна възраст, и как да разпознаем 
постурално, кога децата имат примитивни 
рефлекси, които все още са активни, така че влияят  
на готовността им за училище. Как можем да 
използваме Ритмичните Движения и други 
дейности с групи от малки деца, за да им помогнем 
да станат готови за участване и постижения в 
училище.  
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Как ще ви помогне в 
професионалната 
реализация?   

Това обучение ще ви даде 
генерално разбиране за ролята 
на движението, рефлексите и 
сетивата в развитието.  

Ще имате възможност да 
разберете йерархичната 
структура за подготовка за 
училище.  

Видовете рефлекси 
разглеждани в обучението са:   

• Рефлекси за стойка, баланс, 
стабилност и внимание  

• Рефлекси за стъпала и длани  

• Хватателни рефлекси  

• Рефлекси за емоционално, 
социално, сетивно и 
поведенческо развитие  

Ще се сдобиете с умения за 
наблюдение на рефлекси и 
проверката им с малки деца.  

Ще разберете какви могат да 
бъдат физическите и 
емоционални реакции към 
движенията и интеграцията на 
рефлекси.  

Ще получите набор от 
Ритмични Движения и други 
активности, който да можете 
веднага да използвате в групи 
от деца. 

Как RMTi  подпомага развитието на децата? 
Интеграцията на рефлекси е важна част от 
неврологичното развитие на детето. Тя дава възможност 
на детето да активира сетивата си и да се чувства удобно 
със заобикалящият свят. 

Нашите примитивни рефлекси са важни, защото те 
изграждат модели в тялото, които нашите постурални 
рефлекси могат да упражняват, така че да можем в 
крайна сметка да постигнем способности за добър волни 
движения и волеви контрол. 

Когато тези рефлекси не са интегрирани и са все още 
активни малкият мозък е неспособен ефективно да 
организира всичката информация идваща от различни 
части на невронните мрежи, които са въвлечени в 
изпълнението на задача. 

Има много рефлекси, въпреки това в RMTi ние се 
фокусираме върху тези, които ние смятаме за най-
важните за полагането основите на постуралните 
способности и емоционална сигурност. 

RMT движенията са базирани на това, какво бебето 
вродено се нуждае да прави за да изгради тези основи
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ПОЛУЧАВАТЕ 
МЕЖДУНАРОДЕН 
СЕРТИФИКАТ!

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ЗАПИСВАНЕ  
18-19 Март 2023 София 

Водещ: Д-р Гергана 
Маркова  и КоВодещ: 
Надежда Пейчевска 

Моля запишете се на 
следния линк: 

https:// 
rhythmicmovement.org/ 
index.php/class-offerings/ 
details/9/ 

ЦЕНИ 

RMTi за  
Училищна 
Готовност 
Двудневен Курс 
Цена на курса - 
650 

Ръководство и 
международен 
сертификат 100лв

ПРОГРАМА 
RMTi Училищна Готовност  

Първи ден:  
 Старт на курса: 9 часа  
Почивка за кафе: от 10:15 часа до 10:30 
часа  
Обедна почивка: от 12 часа до 13 часа  
Почивка за кафе: от 15:00 часа до 15:15 
часа  
 Край на първи ден: 17 часа 
Втори ден:  
 Старт на втори ден: 9 часа  
Почивка за кафе: 10:15 часа до 10:30 
часа  
Обедна почивка: от 12 часа до 13 часа  
Почивка за кафе: от 15:00 часа до 15:15 
часа  
 Край на курса: 17 часа 
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